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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, oleh karenanya 

Indonesia siap melaksanakan pembangunan disegala bidang, sebagai tujuan 

dari pembangunan adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang 

relatif tinggi dari tahun ke tahun melalui perkembangan sektor keuangan. 

 Pembangunan perekonomian di suatu negara seperti Indonesia tidak 

terlepas dari keikutsertaan dalam bidang moneter dan perbankan. Sebagai 

salah satu unsur penting, sektor moneter dan perbankan sering dianggap bisa 

memecahkan masalah ekonomi di negara. Namun uang juga bisa menjadi 

penghambat perekonomian secara keseluruhan, apabila jumlah uang beredar di 

masyarakat tidak dapat dikendalikan dengan maksimal sehingga akan 

menimbulkan pengambilan uang besar-besaran secara serentak oleh 

masyarakat (rush) di berbagai bank yang ada di Indonesia. Sedangkan 

kenaikan jumlah uang beredar terjadi karena peningkatan uang kuasi yang 

terdiri dari simpanan rupiah dan simpanan valuta asing. 

Menurut Felmingham, (2000) Permintaan uang yang stabil dan bisa di 

prediksi mempengaruhi kestabilan dari semua faktor makro, jadi permintaan 

uang yang stabil adalah pertimbangan pragmatis untuk mereka yang 

menggunakan struktur makro ekonomi untuk tujuan peramalan (forecasting), 

keseimbangan jangka panjang dari permintaan uang sangat berpengaruh untuk 

menentukan kebijakan moneter.  
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  Menurut Abilawa & Siddiq (2016) menyatakan seluruh kegiatan 

ekonomi dan keuangan dilakukan dengan uang. Fungsi uang tidak lagi 

dipergunakan sebagai media menyimpan kekayaan dan bahkan untuk 

berspekulasi bagi sebagian masyarakat. Pengertian uang tidak lagi sebatas 

pada uang kartal, yaitu uang kertas maupun logam, tetapi telah berkembang 

menjadi berbagai bentuk dan variasinya, dari uang giral, simpanan di bank, 

kartu kredit dan sebagainya, seiring dengan perkembangan pada sektor 

keuangan. Uang sebagai institusi adalah uang telah diterima sebagai alat 

pembayaran maupun alat penyimpanan nilai. Dengan demikian penggunaan 

kehidupan sehari-hari sudah menjadi pola pikir yang baku. Mengingat fungsi 

utama dari sebuah intuisi adalah mempermudah kehidupan manusia, baik 

secara individu atau sekelompok, maka dapat dikatakan siapapun yang hidup 

di zaman modern akan mengalami kesulitan jika tidak mau menerima uang. 

 Uang adalah persediaan aset yang digunakan untuk transaksi. Dalam 

perekonomian sederhana jumlah uang mudah diukur, tetapi dalam 

perekonomian yang lebih kompleks tidak mudah untuk mengukur jumlah 

uang. Hal ini dikarenakan tidak ada aset tunggal yang digunakan untuk seluruh 

transaksi (Anggarini, 2016). 

Dalam Undang-undang No.23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan 

Undang-undang No.3 Tahun 2004 adalah Bank Sentral Republik Indonesia 

yang merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan 

pemerintah dan pihak-pihak lainnya, kecuali untuk  hal-hal yang secara tegas 

diatur dalam undang-undang yang mengaturnya. Peran Bank Indonesia 
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sebagai Bank Sentral sangat berpengaruh besar dalam perekonomian Indonesia 

yang berdampak pada kestabilan nilai rupiah. Tujuan Bank Indonesia dalam 

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah perlu ditopang dengan tiga 

pilar utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur 

dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi 

bank. Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, maka Bank Indonesia 

harus menjamin ketersediaan uang sebagai alat untuk melakukan tukar-

menukar serta untuk melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, 

distribusi, dan konsumsi di masyarakat dalam jumlah uang beredar yang cukup 

dengan kualitas yang memadai (Siamat, 2005). 

Berdasarkan penelitian Sholihin (2010), faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan jumlah uang beredar di banyak negara berasal 

dari variabel domestik dan variabel eksternal. Variabel tersebut diantaranya 

nilai tukar, cadangan devisa, suku bunga, dan perubahan atau guncangan 

ekonomi negara lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya 

jumlah uang beredar di Indonesia baik dalam arti luas (M2) maupun arti 

sempit (M1), antara lain suku bunga kredit, tingkat inflasi, investasi, 

pengeluaran pemerintah, dan cadangan devisa (Aini et al., 2016). 

Faktor lain yang mempengaruhi perlambatan jumlah uang beredar antara 

lain lambatnya penciptaan uang akibat belum optimalnya fungsi intermediasi 

perbankan, berkembangannya alternatif penyimpan dana lain dalam bentuk 

reksa dana yang menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih baik, sehingga 

terjadi pengalihan aset masyarakat dari aset perbankan ke aset non bank, dan 
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menurunnya kapitalisasi bunga seiring dengan terus turunnya suku bunga. 

Oleh karenanya dengan menganggap bahwa penguasa moneter bisa 

mengendalikan secara langsung dengan cara perbankan. Namun kenyataannya 

tidak sesederhana itu. Jumlah uang beredar pada satu periode merupakan hasil 

perilaku penguasa moneter yang dalam hal ini adalah bank sentral, bank-bank 

umum dan masyarakat (termasuk lembaga keuangan bukan bank). Secara 

bersama-sama bank sentral menentukan besarnya uang inti (Soebagiyo, 2003). 

Secara teoritis jumlah uang beredar akan berpengaruh terhadap nilai uang 

yang diimplementasikan pada tingkat harga dan produk. Jika jumlah uang 

beredar lebih besar dibandingkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan 

membawa dampak pada meningkatnya harga-harga sekaligus berarti nilai uang 

turun. Sebaliknya jika jumlah uang beredar lebih kecil dibandingkan dengan 

produksi barang dan jasa maka akan membawa akibat menurunnya tingkat 

harga. Inilah yang akan kemudian mempengaruhi banyak atau sedikitnya 

jumlah uang beredar di masyarakat (Prasetiantono, 2000). 

Tabel 1. 1 Jumlah Uang Beredar M2 di Indonesia  

Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah) 

 

Tahun JUB M2 

2016 5,004,977,78 

2017 5,419,165,04 

2018 5,760,046,19 

2019 6,136,552,81 

2020 6,900,049,48 

      Sumber: Kemendag, data diolah 
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Berdasarkan Tabel 1.1 menyatakan bahwa perkembangan Jumlah Uang 

Beredar di Indonesia Tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung mengalami 

peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan 

masyarakat akan uang semakin bertambah, pada tahun 2016 jumlah uang 

beredar sebesar 5,004,977,78 miliar rupiah mengalami peningkatan sebesar 

5,419,165,04 miliar rupiah pada tahun 2017. Sedangkan peningkatan jumlah 

uang beredar terbesar di tahun 2020 adalah 6,900.049,48 miliar rupiah 

disebabkan sejalan dengan tambahan peredaran uang kartal di masyarakat 

serta giro rupiah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penelitian ini 

diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi Jumlah Uang Beredar di 

Indonesia tergantung pada pendapatan riil masyarakat yang meningkat diiringi 

dengan kestabilan perekonomian, Jumlah Uang Beredar terendah terdapat di 

tahun 2016 sedangkan yang tertinggi terdapat pada tahun 2020. 

Pengendalian jumlah uang beredar pada hakikatnya merupakan salah satu 

bagian dari kerangka kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh otoritas 

moneter, yang dimaksud dengan pengendalian disini adalah upaya otoritas 

moneter baik untuk menambah jumlah uang yang beredar (kebijakan ekspansif 

moneter) maupun mengurangi jumlah uang beredar (kebijakan kontraksi 

moneter). Pengendalian jumlah uang beredar tersebut juga mempunyai 

peranan yang sangat strategis dalam kerangka kebijakan ekonomi makro. 

Dawood (2018) menemukan bahwa Selain permintaan uang di Indonesia 

mengalami perkembangan sesuai dengan berkembangnya kebijakan-kebijakan 

pemerintah yang memungkinkan berkembangnya jenis tabungan dan deposito 
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berjangka. Keinginan masyarakat untuk menabung dan mendepositokan 

uangnya sangat dipengaruhi oleh kemudahan dalam memperolehnya dan 

berbagai fasilitas yang ditawarkan perbankan. Hal ini memungkinkan jika 

pemerintah juga turut campur tangan dalam berbagai kebijakan deregulasi 

maupun regulasi di bidang moneter dan ekonomi pada umumnya. Selain itu 

peningkatan jumlah uang beredar juga disebabkan oleh masyarakat yang 

membutuhkan uang lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kondisi 

seperti ini tingkat suku bunga diharapkan dapat mengurangi konsumsi 

masyarakat. Tingkat suku bunga yang tinggi akan mendorong masyarakat 

untuk menabungkan uangnya, sehingga jumlah uang beredar akan berkurang. 

Namun jika sebaliknya tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank rendah 

maka keinginan masyarakat untuk meminjam uang semakin tinggi, hal ini 

akan memicu jumlah uang beredar di masyarakat semakin banyak. 

Menemukan Sutoto (2019) Tingginya tingkat suku bunga SBI merupakan 

salah satu penyebab kendala dari pembiayaan dalam dunia usaha sehingga 

berdampak pada lemahnya sektor riil. Sementara bentuk permintaan pasar 

barang dan pasar uang yang lebih cenderung akan menyebabkan perubahan 

tingkat suku bunga terhadap output. Kenaikan suku bunga pada umumnya 

berpengaruh terhadap penurunan jumlah uang beredar di bank dan sebaliknya 

penurunan suku bunga akan mendorong peningkatan jumlah uang beredar. 

Permintaan produk sangat terkait dengan mendesaknya kebutuhan akan jumlah 

uang beredar, sehingga tingkat suku bunga yang berlaku tidak menjadi 

masalah dalam jumlah uang beredar (Maria et al., 2017). 



7 
 

 
 

Hal ini mengakibatkan pengaruh yang besar terhadap kebijakan moneter 

yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) mengingat nilai tukar merupakan 

tolak ukur kestabilan perekonomian makro. Kurs merupakan salah satu harga 

yang lebih penting dalam perekonomian terbuka karena ditentukan oleh 

adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, 

mengingat pengaruhnya yang besar bagi neraca transaksi berjalan maupun 

bagi variabel-variabel makro ekonomi lainnya. Kurs dapat dijadikan alat untuk 

mengukur kondisi perekonomian suatu negara (Triyono, 2008). 

Penerimaan yang diterima pemerintah dalam bentuk valuta asing yang 

kemudian ditukarkan dengan rupiah, maka dalam proses pertukaran akan 

meningkatkan cadangan aktiva Bank Indonesia, dan jumlah uang beredar 

bertambah dengan jumlah uang yang sama. Jumlah cadangan devisa yang 

ditukarkan menambah jumlah uang beredar dalam jumlah yang sama. Selain 

itu akan mengakibatkan turunnya cadangan devisa. Pada sisi pinjaman dalam 

negeri lebih tinggi dari tingkat bunga di luar negeri, hal ini memungkinkan 

aliran modal dari luar negeri dan naiknya cadangan devisa. Hasil akhir dari 

perubahan cadangan devisa tersebut akan berpengaruh terhadap jumlah uang 

beredar (Nilawati, 2000). 

Dari uraian di muka terlihat bahwa perkembangan jumlah uang beredar 

akan berpengaruh langsung terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan 

dalam perekonomian. Untuk itu dapat meningkatkan mengalokasikan jumlah 

uang beredar maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh 

terhadap jumlah uang beredar seperti suku bunga, cadangan devisa dan nilai 
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tukar rupiah. Penelitian ini akan mengamati pengaruh suku bunga SBI, 

cadangan devisa, dan nilai tukar rupiah terhadap jumlah uang beredar di 

Indonesia tahun 1996-2020. 

B.  Rumusan Masalah  

Bagaimana sebenarnya arah dan besarnya pengaruh variabel suku bunga 

SBI, cadangan devisa dan nilai tukar rupiah terhadap jumlah uang beredar di 

Indonesia tahun 1996-2020. 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui arah dan besarnya pengaruh pengaruh variabel suku bunga 

SBI, cadangan devisa dan nilai tukar rupiah terhadap jumlah uang beredar di 

Indonesia tahun 1996-2020. 

D. Manfaat Penelitian  

Bagi otoritas pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan terkait dengan perumusan kebijakan makro 

ekonomi untuk meningkatkan jumlah uang beredar di Indonesia. 

Bagi akademisi sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi penelitian 

yang terkait dengan jumlah uang beredar, suku bunga sertifikat bank 

Indonesia, cadangan devisa dan nilai tukar rupiah. 

E. Metode Penelitian 

E.1. Alat dan Model Analisis 

Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Ordinary 

Least Square (OLS). Model analisis dalam penelitian ini memodifikasi jurnal 
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(Utami & Islami, 2021; Maesaroh & Triani, 2011). Dengan model 

ekonometrik sebagai berikut: 

                                                                

     di mana: 

JUB  = Jumlah Uang Beredar (Miliar Rupiah)    

SB   = Suku Bunga SBI (%)   

CD  = Cadangan Devisa (Juta US$)  

KURS  = Nilai Tukar (US $) 

log   = Operator logaritma berbasis e 

𝝐   = Error Term (Faktor Kesalahan)  

    = Konstan  

       = Koefisien regresi variabel Independen  

t   = Tahun ke-t 

 

E.2. Data dan Sumber Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data time series, 

yaitu data yang disusun berdasarkan runtut waktu. Jumlah waktu pengamatan 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 24 tahun selama periode 1996-2020. 

yang meliputi Jumlah Uang Beredar (M2), Suku Bunga SBI, Cadangan devisa 

dan nilai tukar KURS. Data akan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), 

Bank Indonesia (BI), World Bank, dan Kementerian Perdagangan 

(Kemendag). 

F. Sistematika Pembahasan  

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan urutan  

sebagai berikut : 

      BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang secara ringkas 
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menjelaskan alat dan model analisis data dan sumber data. Pendahuluan 

ditutup dengan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori tentang jumlah uang 

beredar terhadap suku bunga SBI, cadangan devisa, dan nilai tukar di 

Indonesia. Hasil-hasil penelitian terdahulu  terkait kebijakan makroekonomi  

yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Pada akhir bab, dirumuskan 

hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menguraikan alat dan model analisis beserta langkah-

langkah estimasi uji hipotesisnya, jenis dan sumber data terdiri dari 

pembahasan definisi operasional variabel dan sumber data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan diawali dengan analisis deskriptif, yang 

berisi deskripsi perkembangan kondisi ekonomi yang diwakili oleh variabel 

yang ada dalam metode estimator, penyajian hasil estimasi model estimator 

yang diikuti dengan pembahasan dan interpretasi kuantitatifnya. Penutup bab 

ini adalah interpretasi ekonomi yakni uraian mengenai kondisi dan masalah 

ekonomi yang tersirat dalam interpretasi kuantitatif. 

BAB V PENUTUP 

Penutup menyajikan kesimpulan pembahasan dan interpretasi hasil 

estimasi model analisis, ditutup dengan saran kebijakan, baik bagi otoritas 
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pembuat kebijakan ekonomi dan stakeholder, serta bagi penelitian yang 

selanjutnya. 
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